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Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest: 

a) wykonanie przedwdrożeniowych prac analitycznych budowy oprogramowania wspierającego 
proces udzielania i obsługi poręczeń (dalej jako: „System”); 

b) zaprojektowanie oraz napisanie Systemu; 
c) wykonanie i wdrożenie Systemu (w tym instalacja, konfiguracja i uruchomienie); 
d) zapewnienie zgodności środowiska produkcyjnego; 
e) migracja danych; 
f) opracowaniem instrukcji obsługi Systemu; 
g) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi Systemu; 
h) udostępnienie System Zamawiającemu do przeprowadzenia testów; 
i) wydanie Zamawiającemu kodu źródłowego oraz przeniesienie praw autorskich, zależnych 

praw autorskich i  praw pokrewnych na rzecz Zamawiającego, w tym również prawa  
do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych;  

j) rozwój systemu;  

2) Przewidywany maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1) 
lit. a) – i) wynosi 18 tygodni od dnia podpisania umowy. 

II. Dodatkowe wymogi wobec systemu 

System nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji lub usług zewnętrznych podmiotów trzecich 
przez Zleceniodawcę do realizacji zadań z wyjątkiem, gdy jest to dopuszczone w specyfikacji modułu. 

III. Przedwdrożeniowe prace analityczne 

1) Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia spotkania kickoff przeprowadzi 
przedwdrożeniowe prace analityczne dotyczące m.in. szczegółowych zasad działania Systemu, 
uprawnień (ról) i zasad działania poszczególnych modułów oraz przedstawi wstępny 
projekt/założeń Systemu.  

2) Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy wstępnego 
projektu/założeń Systemu zaakceptuje lub wyznaczy termin (nie dłuższy niż 3 dni robocze) 
kolejnego spotkania, podczas którego przedstawi zastrzeżenia/uwagi. 

IV. Specyfikacja funkcjonalno - techniczna 

1) Platforma systemu 

a) Uprawnienia i dostęp do systemu 
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i) Dostęp do obsługi modułów tylko dla uprawnionych osób; 
ii) Uprawnienia podzielone według ról z uprawnieniami do poszczególnych komponentów  

i akcji; 
iii) Możliwość tworzenia własnych ról z uprawnieniami do poszczególnych komponentów  

i akcji; 
iv) Możliwość dopisania kilku ról uprawnień jednemu użytkownikowi z możliwością zmiany 

kontekstu w czasie pracy bez ponownego logowania; 
v) Możliwość zresetowania hasła użytkownika przez Administratora; 
vi) Maksymalna liczba kont użytkowników: 100; 
vii) Rejestracja wszystkich czynności wykonywanych przez użytkowników z możliwością 

przeglądania globalnego oraz zdarzeń przypisanych na przykład do poszczególnych 
modułów lub wniosków; 

viii) Automatyczne blokady dostępu do konta w przypadku wykrycia przez system wielu prób 
błędnego logowania. 

b) Domyślne systemowe role uprawnień: 

i) Administrator 
ii) Zarząd 
iii) Dział sprzedaży 
iv) Analityk 
v) Dział umów 

c) Obsługa 

i) Obsługa systemu poprzez standardową przeglądarkę internetową, nie wymagająca 
instalacji dodatkowego oprogramowania; 

ii) Możliwość obsługi systemu za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak tablet, 
smartphone; 

iii) Intuicyjny interfejs obsługi. 

d) Wymagania techniczne: 

i) Architektura systemu klient – serwer, całość systemu zainstalowana na serwerze 
Zamawiającego do którego będą się łączyć klienci; 

ii) Możliwość zdalnego korzystania z systemu nie wymagającego instalacji dedykowanego 
oprogramowanie przez klientów; 

iii) System oparty o bazę danych MySQL lub MSSQL; 
iv) Obsługa bezpiecznego połączenia SSL pomiędzy klientem a serwerem; 
v) Szyfrowanie haseł dostępu algorytmem SHA256 lub mocniejszym; 
vi) Przechowywanie wrażliwych danych systemu w bazie danych w postaci zaszyfrowanej; 
vii) Platforma ma spełniać współczesne standardy bezpieczeństwa przechowywania danych 

wrażliwych oraz być zgodna z wymogami RODO; 
viii) System musi umożliwiać poprawne działania na terminalach Zamawiającego  

oraz użytkowników, które będą wyposażone co najmniej w: 

 system operacyjny Microsoft Windows 32 lub 64 bity, 
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 procesor minimum 2 GHz, 
 co najmniej 2GB pamięci RAM, 
 przeglądarkę internetową; 

ix) każde zestawienie, raport oraz lista musi posiadać: 

 możliwość eksportu/importu do/z formatu XLS oraz PDF, 
 filtrowania według wybranych przez użytkownika parametrów, 
 sortowania według wybranego przez użytkownika parametru, 
 stronicowanie z możliwością wyboru ilości elementów na stronę; 

x) System musi być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku  
(z wyłączeniem okien serwisowych oraz dopuszczalnych czasów niedostępności); 

xi) System musi posiadać funkcję tzw. auto-zapisu; 
xii) System musi rejestrować wszystkie autoryzacje (logowanie) użytkowników oraz ich 

nieudane próby wraz z podstawowymi danymi (dokładny czas i data, IP, login, typ błędu); 
xiii) System musi rejestrować historię wszystkich operacji wykonywanych przez 

użytkowników, np. rejestrowanie aktywności użytkowników z zaznaczeniem czasu 
wykonywanych akcji. Historia musi być dostępna dla Administratora i pozwalać  
na wyszukiwanie oraz filtrowanie co najmniej takich atrybutów jak: data i czas operacji, 
nazwa; 

xiv) System musi pozwalać na płynną i komfortową pracę jednocześnie wielu użytkownikom 
w szczytach natężenia pracy (maksymalna orientacyjna liczba jednocześnie pracujących: 
30); 

xv) System powinien umożliwiać rozbudowę warstwy aplikacyjnej i bazodanowej; 
xvi) System musi pozwalać na globalne automatyczne wprowadzanie aktualizacji i poprawek, 

tzn. po zainstalowaniu aktualizacji wpływa ona na działanie na wszystkich używanych 
terminalach; 

xvii) System musi spełniać wymagania bezpieczeństwa dotyczące złożoności haseł  
i konieczności ich zmiany maksymalnie do 30 dni; 

xviii) System musi pozwalać na ustawianie czasu trwania sesji dla Użytkowników (wartość 
domyślna: 30 minut); 

e) Powiadomienia systemowe 

i) Powiadomienia systemowe wysyłane poprzez system e-mail/sms/System; 
ii) Możliwość wyboru przez użytkownika o jakich zdarzeniach w systemie chce otrzymywać 

powiadomienia i w jakiej formie email / sms / System; 
iii) Możliwość modyfikacji treści szablonów powiadomień przez; 
iv) Powiadomienia sms mogą być wysyłane przez zewnętrzną usługę; 
v) Historia wysłanych powiadomień dostępna dla Administratora. 

2) Moduł Kontrahentów (klientów) 

a) Zakres danych podstawowej karty kontrahenta; 
b) Dodawanie kontrahentów oraz pełna edycja danych; 
c) Automatyczne pobieranie danych kontrahentów z systemu GUS API; 



FUND US Z  R O ZW O J U I  PRO MO CJI  
W OJ EWÓ DZT W A  W I ELK O PO L SK I E GO SA  

 

4 

 

d) System ma umożliwiać prowadzenie bazy kontrahentów powiązanych w systemie; 
e) Profil danych kontrahenta może ulegać z czasem zmianom np. zmiana reprezentacja, adres - 

system na ewidencjować wszelkie zmiany dokonywane w kartotece i umożliwić podgląd 
historyczny; 

f) System ma umożliwiać eksport wszystkich danych zgromadzonych o kontrahencie (zgodnie  
z wymogami RODO); 

g) System ma umożliwiać usunięcie wszystkich danych o kontrahencie na życzenie (zgodnie  
z wymogami RODO). 

3) Moduł repozytorium dokumentów 

a) System ma umożliwić przechowywanie i archiwizację wszystkich załączonych dokumentów,  
w tym skanów; 

b) System ma umożliwiać przechowywanie repozytorium dokumentów na odrębnym serwerze; 
c) Dokumenty będą mogły być dodawane automatycznie poprzez formularze wniosków  

oraz ręcznie przez użytkowników systemu; 
d) Każdy dokument ma posiadać adnotację zawierającą informacje związane z dodaniem pliku 

do repozytorium, kto i kiedy go dodawał, pobierał oraz w przypadku dodania poprzez 
formularze wniosków – połączone informacje; 

e) Użytkownicy będą mogli tworzyć strukturę drzewa folderów w których będą mogli 
umieszczać dokumenty; 

f) System ma posiadać wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie plików według kryteriów nazwa 
pliku, sposób dodania (np. rodzaj wniosku), powiązany kontrahent, wniosek; 

g) System musi posiadać łatwą możliwość wykonania kopii zapasowej repozytorium 
dokumentów; 

h) System ma umożliwić dostęp do repozytorium poprzez podstawową przeglądarkę 
internetową; 

i) W przypadku ponownego wgrania dokumentu do repozytorium system ma umożliwić 
wersjonowanie dokumentu, przechowując pełną historię poprzednich wersji; 

j) System ma mieć możliwość w przyszłości utworzenia i podłączenia automatycznego modułu 
OCR skanowanych dokumentów indeksując w bazie jego metadane; 

k) System w ramach ról dostępu użytkowników ma umożliwiać nadanie uprawnień  
do wybranych folderów dokumentów z prawami: brak dostępu, tylko do odczytu, pełne 
prawa. 

4) Moduł generowania i edycji dokumentów 

a) System ma umożliwiać generowanie gotowych dokumentów z podstawionymi danymi  
na podstawie zapisanych w systemie szablonów dokumentów;  

b) Wygenerowany dokument będzie mógł być edytowany wewnątrz systemu przez 
uprawnionego użytkownika; 

c) System ma rejestrować wszystkie zapisane zmiany treści w wygenerowanym dokumencie; 
d) Każdy dokument ma mieć możliwość edycji treści w trybie online poprzez system a wszelkie 

zmiany jego kluczowych treści takich jak m.in. daty, kwoty mają być automatycznie 
rejestrowane w odpowiedniej bazie danych wniosków dla których został wygenerowany;  
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e) Edycja dokumentu online ma być skonstruowana w sposób umożliwiający pracę i edycję 
treści na jednej stronie, nie wymagającej przejścia pomiędzy kolejnymi zakładkami 
wniosków; 

f) Dokument będzie mógł być wyeksportowany z systemu w formacie PDF oraz WORD; 
g) Użytkownik po dokonaniu ostatecznych zmian w treści wygenerowanego dokumentu 

zatwierdza jego treść i wyłącza możliwość edycji; 
h) Dopóki użytkownik nie zatwierdzi końcowych zmian, eksportowany dokument PDF  

oraz WORD ma posiadać oznaczenie „Wydruk próbny”; 
i) System ma umożliwiać łatwe powiązanie wygenerowanego dokumentu z kontrahentem  

i wnioskiem którego dotyczy oraz zapisanie go w repozytorium dokumentów; 
j) System ma umożliwiać wprowadzanie nowych i edycję istniejących szablonów dokumentów 

przez Administratora; 
k) System dla wybranych typów dokumentów ma umożliwiać weryfikację zgodności 

zatwierdzonego i wydrukowanego dokumentu poprzez dodatkowy portal internetowy  
za pomocą którego będzie można odczytać jego elektroniczną kopię. Dostęp do weryfikacji 
ma umożliwiać automatycznie generowany i dodawany do stopki bądź nagłówka dokumentu 
unikalny kod dostępu. 

5) Moduł – pakiet gwarancji / umowa generalna (ramowa) 

a) Zakres danych obejmujących umowę generalną; 
b) Przypisywanie pakietu gwarancji / umowy generalnej (ramowej) do klienta; 
c) Automatyczne pobieranie danych klienta z systemu GUS API; 
d) Dedykowane formularze finansowe dla księgowości uproszczonej i pełnej; 
e) Formularz wprowadzania danych analizy i wydania rekomendacji analityka; 
f) Analiza finansowa i jakościowa wprowadzonych danych; 
g) Eksport danych analizy do formatu XLSX; 
h) Przypisywanie cennika poręczeń oraz usług dodatkowych do umowy generalnej na podstawie 

kwalifikacji ryzyka wynikającej z analizy z możliwością edycji indywidualnej kwot; 
i) Możliwość zmiany parametrów cennika w trakcie trwania umowy dla nowych poręczeń  

i usług; 
j) Lista automatycznie generowanych dokumentów ustalona z Zamawiającym; 
k) Proces otwarcia nowego wniosku będzie mógł być wykonany przez role pracownik CRM, 

Analityk, Zarząd; 
l) Po wprowadzeniu podstawowych dokumentów wniosek zostanie oznaczony jako gotowy  

do procesowania; 
m) Proces analizy i wydania rekomendacji wykonywany będzie przez role Analityk lub Zarząd; 
n) Proces edycji i zatwierdzenia treści umowy przez rolę Dział umów; 
o) Proces zatwierdzenia i nadania numeru umowy przez rolę Zarząd; 
p) Funkcja automatycznego obliczania dat umowy poręczenia. 

6) Moduł aneksów umowy generalnej 

a) Automatyczna weryfikacja aktualnego zaangażowania klienta; 
b) Możliwość zmiany cennika poręczeń i usług; 
c) Możliwość zmiany klasy ryzyka dla analizy; 
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d) Automatyczne przypomnienia dla wybranych ról o kończących się umowach w formie: 
i) Przypomnienia email / sms; 
ii) Zestawienia w systemie; 
iii) Informacji w kartotece kontrahenta; 
iv) W szczegółach wniosków przypisanych do kontrahenta; 

e) Nowy proces analizy finansowej i opinii Analityka dla kontrahenta; 
f) Zatwierdzenie treści aneksu przez rolę Dział umów; 
g) Zatwierdzenie aneksu przez rolę Zarząd. 

7) Moduł pojedynczych gwarancji w ramach umowy generalnej 

a) Formularz danych poręczenia zawierający niezbędne dane do wygenerowania dokumentacji 
oraz sprawozdawczości; 

b) Opinia analityka składająca się z ankiety - listy pytań otwartych i zamkniętych; 
c) Automatyczna weryfikacja aktualnego zaangażowania klienta. 

8) Moduł poręczeń wadialnych w ramach umowy generalnej 

a) Formularz danych poręczenia zawierający niezbędne dane do wygenerowania dokumentacji 
oraz sprawozdawczości; 

b) Opinia analityka składająca się z ankiety - listy pytań otwartych i zamkniętych; 
c) Automatyczna weryfikacja aktualnego zaangażowania klienta. 

9) Moduł pojedynczych gwarancji poza umową generalną 

a) Automatyczne pobieranie danych klienta z systemu GUS API; 
b) Dedykowane formularze finansowe dla księgowości uproszczonej i pełnej; 
c) Formularz wprowadzania danych analizy i wydania rekomendacji analityka; 
d) Analiza finansowa i jakościowa wprowadzonych danych; 
e) Eksport danych analizy do formatu XLSX; 
f) Przypisywanie cennika poręczeń oraz usług dodatkowych do umowy generalnej na podstawie 

kwalifikacji ryzyka wynikającej z analizy z możliwością edycji indywidualnej kwot; 
g) Możliwość zmiany parametrów cennika w trakcie trwania umowy dla nowych poręczeń  

i usług; 
h) Lista automatycznie generowanych dokumentów ustalona z Zamawiającym; 
i) Proces otwarcia nowego wniosku będzie mógł być wykonany przez role pracownik CRM, 

Analityk, Zarząd; 
j) Po wprowadzeniu podstawowych dokumentów wniosek zostanie oznaczony jako gotowy  

do procesowania; 
k) Proces analizy i wydania rekomendacji wykonywany będzie przez role Analityk lub Zarząd; 
l) Proces edycji i zatwierdzenia treści umowy przez rolę Dział umów; 
m) Proces zatwierdzenia i nadania numeru umowy przez rolę Zarząd; 
n) Funkcja automatycznego obliczania dat umowy poręczenia. 

10) Moduł generowania faktur 

a) System ma umożliwiać automatyczne wystawianie faktur VAT za wykonane usługi  
lub poręczenia na żądanie lub zbiorczo na koniec miesiąca; 
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b) Każdy typ usługi może posiadać indywidualny szablon wyglądu dokumentu faktury; 
c) Faktury będzie można generować do formatu PDF; 
d) Automatycznie nadawanie numeracji wg ustalonych wzorców dla każdej usługi; 
e) Możliwość  wysyłki dokumentów poprzez system na adres e-mailem zdefiniowany  

w kartotece kontrahenta; 
f) Rejestr wysyłek faktur do klientów oraz potwierdzeń ich odbioru. 

11) Moduł kalendarza 

a) Każdy użytkownik w systemie będzie mógł tworzyć własne kalendarze do których będzie 
przypisywać uprawnienia prywatny lub ogólnodostępny; 

b) W ramach własnych kalendarzy użytkownik będzie mógł dodawać we własnym zakresie 
przypomnienia; 

c) System będzie automatycznie dodawać przypomnienia do domyślnego kalendarza 
użytkownika o nadchodzących zdarzeniach m.in. takich jak zbliżający się koniec umowy 
generalnej czy terminach windykacji. 

12) Moduł sprawozdawczości 

a) System ma umożliwiać generowanie gotowych dokumentów sprawozdań w oparciu  
o przygotowane przez użytkownika szablony; 

b) Sprawozdania zaangażowania funduszu oraz wybranych klientów na wybrany okres; 
c) Limity zaangażowania z wyszczególnieniem należytego wykonania, usunięciem wad i usterek, 

poręczeń wadialnych; 
d) Raporty zaangażowania klientów z opcją generowania na wybraną datę; 
e) Reporęczenia pojedynczych transakcji (innych funduszu lub programów Unii Europejskiej); 
f) Eksport danych sprawozdawczych do formatu EXCEL. 

13) Moduł windykacji 

a) System generowania zapisu rezerw dla wybranych transakcji; 
b) Blokada kontrahenta uniemożliwiająca procesowanie dla niego obecnych wniosków  

oraz przyszłych; 
c) Generator upomnień; 
d) Prowadzenie kart monitoringowych; 
e) Automatyczna integracja z modułem CRM oraz Kalendarz; 
f) Automatyczne powiadomienia o zbliżających się terminach. 

14) CRM 

a) System ma umożliwiać rejestrację wszystkich kontaktów z kontrahentami również  
z potencjalnymi wraz z możliwością dodawania notatek; 

b) Możliwość tworzenia oraz nadawania statusów i cech kontrahentom 
c) Przeglądanie i wyszukiwanie kontaktów 
d) Automatyczna rejestracja wiadomości email wysłanych i odebranych przez użytkownika  

z jego konta e-mail, wraz z możliwością zapisania wiadomości do repozytorium dokumentów 
i rejestru kontaktów 



FUND US Z  R O ZW O J U I  PRO MO CJI  
W OJ EWÓ DZT W A  W I ELK O PO L SK I E GO SA  

 

8 

 

15) Pozostałe wymogi  

a) System powinien umożliwiać automatyczne i bieżące monitorowanie stanu zaangażowania 
udzielonych poręczeń oraz pozwalać na generowanie powiadomień (np. w chwili możliwego 
przekroczenia zaangażowania) oraz raportów w zadanym zakresie; 

b) System powinien weryfikować zaangażowanie na każdym etapie obsługi klienta,  
tj. w szczególności w momencie dodawania i edycji danych klienta, umowy generalnej, 
nowego poręczenia lub aneksu oraz późniejszym zarządzaniu portfelem poręczeń; 

c) Zdefiniowane powiadomienia systemowe powinny dotyczyć m.in. zaangażowania i ryzyka 
przekroczenia zaangażowania w oparciu o zdefiniowaną przez użytkowania wartość (np. 90% 
maksymalnej wartości umowy generalnej), zbliżającym się terminie obowiązywania  
lub wygaśnięcia poręczenia i umowy generalnej, potrzebie zawarcia aneksu w momencie 
spełnienia się zadanych przez użytkownika warunków; 

d) Katalog zdefiniowanych powiadomień strony ustalą m.in. na spotkaniu kickoff. 

V. Wykonanie i wdrożenie Systemu (w tym instalacja, konfiguracja i uruchomienie) oraz 
zapewnienie zgodności środowiska produkcyjnego 

1) Wykonawca wykona wszystkie prace i czynności konieczne do prawidłowego zaprojektowania, 
wykonania i działania Systemu. 

2) Wykonawca zainstaluje System na serwerze Zamawiającego (wersję testową i produkcyjną) i 
dostosuje jego działanie i funkcjonalność w taki sposób aby spełniał m.in. wymogi 
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

VI. Migracja danych 

Migracja danych dostarczonych przez Zamawiającego obejmuje wszystkie moduły Systemu. 

VII. Instrukcja obsługi 

1) Wykonawca powinien przygotować instrukcję obsługi Systemu dedykowaną dla każdej roli  
i uprawnień; 

2) instrukcja powinna zawierać m.in. opis uruchomienia Systemu, spis funkcjonalności oraz opis 
modułów i stosowanych procedur; 

3) instrukcja powinna zostać przekazana w formie papierowej i elektronicznej oraz powinna być 
dostępna z poziomu Systemu z możliwością wydruku. 

VIII. Szkolenie  

1) Wykonawca przeprowadzi szkolenia w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu  
i wszystkich z nim związanych modułów w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin; 

2) Wszelkie koszty organizacji szkoleń ponosi Wykonawca; 
3) Wykonawca zapewni trenera oraz materiały szkoleniowe; 
4) Wykonawca zapewni odpowiednie środowisko testowe na czas szkoleń oraz testów Systemu; 
5) szkolenia odbędą się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, t.j. od 8:00 do 16:00  

i powinny trwać nie dłużej niż 7 godzin na jeden dzień roboczy 
6) terminy szkoleń zostaną ustalone przez strony; 
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7) wykonawca w ciągu 14 dni od przeprowadzenia szkoleń dostarczy do siedziby Zamawiającego 
imienne certyfikaty potwierdzające udział w danym szkoleniu dla wszystkich jego uczestników. 

IX. Testy System; 

1) Wykonawca udostępni Zamawiającemu System celem przeprowadzenia testów Systemu; 
2) Okres testów będzie nie krótszy niż 5 dni roboczych; 
3) W przypadku stwierdzenia niezgodności Systemu z umową, w szczególności Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia lub wystąpienia błędów mających wpływ na prawidłowe 
działanie  Systemu Wykonawca będzie zobowiązany do wdrożenia poprawek w terminie 5 dni 
roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego w tym zakresie; 

X. kod źródłowy oraz prawa autorskie, zależne prawa autorskie i  prawa pokrewne 

1) Wykonawca wyda Zamawiającemu kod źródłowy oraz przeniesienie prawa autorskie, zależne 
prawa autorskie i  prawa pokrewne na rzecz Zamawiającego, w tym również prawa  
do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych; 

2) W przypadku dokonania zmian w Systemie będących m.in. wynikiem rozwoju Systemu, o którym 
mowa w pkt. XII. lub będących wynikiem prac w ramach gwarancji Wykonawca każdorazowo po 
dokonanych zmianach (zakończeniu prac) wyda Zamawiającemu kod źródłowy oraz przeniesienie 
prawa autorskie, zależne prawa autorskie i  prawa pokrewne na rzecz Zamawiającego, w tym 
również prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych. 

XI. Wsparcie techniczne 

1) Wykonawca zapewni w okresie 2 miesięcy od momentu odbioru Systemu wsparcie techniczne 
polegające na obsłudze telefonicznej w wymiarze nie przekraczającym 16 godzin miesięcznie; 

2) Wykonawca wskaże osobę/osoby do kontaktu oraz poda jej dane kontaktowe (telefon, mail). 

XII. Rozwój Systemu 

1) Wykonawca do upływu okresu wskazanego w ofercie (nie krótszego niż 6 miesięcy od odebrania 
Systemu) w ramach umowy zapewni usługi dostosowujące oraz uzupełniające, w tym 
szczególności zapewniające Zamawiającemu poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu 
funkcjonalnego Systemu, jak również dostosowania go do zmian czynników wewnętrznych 
organizacji Zamawiającego oraz zewnętrznych będących efektem nowelizacji uwarunkowań 
prawnych lub umownych w miesięcznym wymiarze 20 roboczogodzin; 

2) niewykorzystane w danym miesiącu roboczogodziny kumulują się w następnych miesiącach; 
3) Zamawiający może wykorzystywać roboczogodziny również z limitu godzin za następne miesiące; 
4) przed każdym zleceniem Zamawiający przedstawia zakres przewidywanych prac, a Wykonawca 

określa ilość roboczogodzin pozwalających na wykonanie zadania; 
5) Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca przygotowuje raport wykorzystanych 

roboczogodzin; 
6) w razie potrzeby dokonania dodatkowych szczegółowych uzgodnień lub wyjaśnień, spotkania 

odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego za pomocą środków 
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porozumiewania się na odległość, w jego godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu. Zamawiający i Wykonawca będą porozumiewali się w języku polskim. 

XIII. Gwarancja 

1) gwarancja udzielona jest na okres 24 miesięcy liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru Systemu; 

2) Gwarancja obejmuje działanie Systemu wraz z produktami wdrożonymi w wyniku prac rozwoju 
systemu, o których mowa w pkt. XII.; 

3) Wykonawca w ramach gwarancji zapewni usuwanie wad Systemu, a na zgłoszenia będzie 
reagować usunięciem wady zgodnie z następującymi parametrami: 
a) czas reakcji 4 godziny, 
b) usunięcie awarii rozumianej jako incydent uniemożliwiający normalne funkcjonowanie 

Systemu - 24 godziny od chwili zgłoszenia, niezależnie od momentu przystąpienia  
do usunięcia awarii; w tym samym terminie Wykonawca może zastosować rozwiązanie 
zastępcze, przy czym w przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego, usunięcie awarii 
nastąpi w terminie 96 godzin od chwili zgłoszenia awarii, 

c) usunięcie błędu rozumianego jako incydent zakłócający normalne funkcjonowanie Systemu - 
48 godziny od chwili zgłoszenia błędu niezależnie od momentu przystąpienia do usunięcia 
błędu; w tym samym terminie Wykonawca może zastosować rozwiązanie zastępcze, przy 
czym w przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego, usunięcie błędu nastąpi w 
terminie 120 godzin od chwili zgłoszenia błędu. 

4) Wykonawca wskaże osobę/osoby do kontaktu oraz poda jej dane kontaktowe (telefon, mail),  
na które Zamawiający będzie mógł zgłaszać wady Systemu. 

XIV. Kary umowne 

Wykonawca przewiduje kary umowne za nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy.  

XV. Zabezpieczenie 

1) Wykonawca wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie na czas od zawarcia umowy do końca okresu rozwoju Systemu,  
o którym mowa w pkt. XII. 

2) Wykonawca wniesie zabezpieczenia usunięcia wad i usterek Systemu w wysokości 1,5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie od dnia odbioru Systemu do końca okresu trwania gwarancji,  
o której mowa w pkt. XIII wydłużonego o 4 tygodnie. 

3) Inna niż zabezpieczenie pieniężne forma zabezpieczenia wymaga akceptacji Zamawiającego. 

XVI. Harmonogram wynagrodzenia 

Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w następujący sposób: 

a) w wysokości 60% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie po odebraniu Systemu; 
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b) w wysokości 40 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy płatnych  
w miesięcznych równych ratach po każdym zakończonym miesiącu prac rozwoju systemu,  
tj. przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy, nie krótszy niż 6 miesięcy od odebrania Systemu. 
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